
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                    CA.nr.4955/2017 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić,  - anëtarë, (më tej kolegji)  në 

kontestin e paditësve SH.H. dhe R.H., të dy nga fshati ..., Komuna e Rahovecit, të përfaqësuar 

nga N.H., nga fshati ..., kundër të paditurve S.H. dhe I.H., që të dy nga fshati ..., Komuna e 

Rahovecit, për  dorëzimin e patundshmërisë në posedim, duke vendosur sipas ankesës të 

paditurve, të paraqitur  kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë- dega në Rahovec, 

C.nr.54/2015 i dt.11.05.2017,  në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 11.03.2020,  jep:  

 

 

 

A K T G J Y K I M   

 

 

 

Refuzohet si e pathemeltë ankesa e të paditurve S.H. dhe I.H., ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në  Gjakovë, dega në Rahovec,  C.nr.54/20145 i  dt.11.05.2017, vërtetohet.  

      

 

 

A r s y e t i m  

 

 

 

Gjykata  Themelore në Gjakovë, dega në Rahovec,  me aktgjykimin  C.nr.54/2015 të 

dt.11.05.2017,  ka vendosur si vijon:  

 

 “Miratohet kërkesëpadia e paditësve SH.H. dhe R.H., që të dytë nga fshati ..., Komuna e 

Rahovecit dhe detyrohen të paditurit S.H. dhe I.H., po ashtu nga fshati ..., Komuna e Rahoveci, 

t’ua dorëzojnë paditësve në shfrytëzim dhe posedim të lirë parcelën kadastrale  nr.1556, në 

vendin e quajtur “Seishte”, arë e klasit të II-të, në sipërfaqe prej 0.21,18 ha, e cila evidentohet 

sipas fletës poseduese nr...., ZK ..., të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi, me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, si me bazë. 
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Detyrohen të paditurit që në po të njëjtin afat, paditësve t’ua kompensojnë shpenzimet 

procedurale në mënyrë solidare, shumën prej 60.00 €, me kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm”.  

 

Kundër këtij aktgjykimi të paditurit S.H. e I.H., me datën 19.06.2017, kanë paraqitur  një 

ankesë me të cilën kanë  kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e 

paditësve të refuzohet si e pathemeltë, ose i njëjti të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim, duke paraqitur këto shkaqe: Shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatim të 

gabuar  të së drejtë materiale. 

 

Fakte dhe prova të reja me ankesën e parashtruar nuk janë paraqitur përkatësisht 

propozuar.  

 

Përgjigje në ankesë është  paraqitur.  

 

Kompetenca: Gjykata e Apelit, kolegji duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare vlerësoi se 

ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet: 

17 e 18 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 79/2010).  

 

Shqyrtimi paraprak i ankesës: Kolegji paraprakisht shqyrton pranueshmërinë e ankesës 

në raport me atë se a është paraqitur brenda afatit ligjor, a është e lejueshme dhe e plotë. Pra i 

përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178 e 181  të Ligjit për Procedurën Kontestimore, 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 38/08, i datës 20 shtator 2008), i cili ka hyrë  në 

fuqi me 6 tetor 2008 (më tej LPK). 

 

Sa i përket afatit të ankesës: Me vështrim në shkresa të lëndës (fletë kthesës për 

dorëzimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, të paditurit si dhe shenja e vulës së 

pranimit e dhënë nga gjykata kompetente, në kopje të ankesës)  konstatohet se ankesa në këtë 

rast është paraqitur brenda afatit ligjor dhe përmbushë kërkesat ligjore të nenit 176 të LPK.  

 

Sa i përket a është e lejueshme ankesa: Kolegji konstaton se ankesa është paraqitur nga 

pala e paditur, që ka interes juridik, e cila paraprakisht nuk ka hequr dorë nga e drejta në ankim, 

ankesën e paraqitur nuk e ka tërhequr. Pra në këtë rast ankesa është e lejueshme sepse nuk 

përmbushë asnjërën nga kushtet ligjore të nenit 186.3 të LPK, që të vlerësohet si e palejueshme.  

 

A është e plotë ankesa: Me vështrim në kopje të ankesës, konstatohet se ajo i përmban të 

gjitha elementet e parapara me nenin 178 lidhur me nenin 99 të LPK, pra përmban elementet e 

nevojshme që të procedohet sipas saj.  

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën e 

kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK,  e ekzaminoj aktgjykimin  e shkallës së parë  brenda 

kufijve të shkaqeve të treguara në ankesa si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave kontestimore dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pathemeltë.  
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Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës kontestimore, 

nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafët 

b), g), j), k) dhe m) të LPK, sepse çështja për të cilën ka vendosur bënë pjesë në juridiksionin 

gjyqësor, vendimi nuk është i bazuar në disponimet e palejueshme të palëve. Si palë në 

procedurë kanë marrë pjesë personat  që në kuptim të nenit 73 të LPK, mund të jenë palë në 

procedurë, dhe kishin zotësinë procedurale, në kuptim të nenit 74 të LPK. Seanca ishte publike, 

nuk kishte vepruar në kundërshtim me ligjin, në raport me publicitetin e seancës për shqyrtimin 

kryesor të çështjes.  

 

Aktgjykimi ankimor përmban arsye të plota dhe të qarta, ai nuk është në kundërshtim me 

dispozitivin e tij, e as me provat që janë marrë gjatë shqyrtimit të çështjes në shkallë të parë.  

 

Nga shkresat në dosje rezulton se paditësit SH.H. e R.H. me dt. 19.02.2015, kishin 

paraqitur një padi në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurve S.H. e I.H., me të cilën kanë 

kërkuar të detyrohen të paditurit, që paditësve t’ua dorëzojnë në posedim dhe shfrytëzim pronën 

e paluajtshme me të dhënat kadastrale të përfshira në dispozitivin e aktgjykimit ankimor. 

 

Paditësit në padi kanë pohuar se, në vitin 2003, të paditurit në mënyrë arbitrare kanë hyrë 

në patundshmërinë objekt i këtij kontesti, me arsyetim se kjo pronë e është e paraardhësve të 

tyre, kurse  paditësit duhet të shkojnë në patundshmërinë e dikurshme. 

 

Në mbështetje të padisë kanë bashkangjitur provat shkresore, fletën poseduese  të lëshuar 

nga Drejtoria për Kadastër për Gjeodezi në Rahovec me dt.04.02.2002 si dhe aktvendimin e 

Agjencisë Kadastrale të Kosovës nr.14 të dt.10.01.2012, aktgjykimin penal P.nr.203/2006, dhe 

AP.nr.7/2008. 

 

 Të  paditurit  në përgjigje në padi përmes parashtresës së dt. 29.04.2015, kanë pohuar se 

në pronën objekt i këtij kontesti, me pëlqimin e paditësve, kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim 

të pronës objekt i këtij kontesti, duke pohuar se marrëveshja e tillë ka ndodhur në vitin 2003. 

 

 Përgjigjes në padi nuk i kanë bashkangjitur asnjë provë. 

 

Gjykata e shkallës së parë në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes,  ka marrë provat 

e përshkruara në procesverbalin e seancës përkatëse dhe ka konstatuar gjendjen faktike të 

përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: Se patundshmëria objekt i këtij 

kontesti, sipas fletës poseduese nr.... të lëshuar nga organi kompetent i administratës Komunale 

në Rahovec, është regjistruar nga 1/3 ideale, në emër të M.H., R. dhe SH.H.t, kurse me 

aktvendimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës me dt.19.01.2012, rezulton se patundshmëria 

objekt i këtij kontesti, si rezultat i procedurës së trashëgimisë, është regjistruar nga ½ ideale në 

emër të tani paditësve SH. dhe R.H..  

 

Me aktvendimin të Gjykatës Komunale në Rahovec T.nr.4/2011 të dt.21.01.2011, 

paditësit SH.H. dhe R.H., janë shpallur trashëgimtarë të të ndjerës M.H., me 1/3 pjesë ideale të 

pronës objekt i këtij kontesti. 

 

Me aktgjykim penal të Gjykatës Komunale në Rahovec P.nr.203/2006, të dt.09.10.2007, i 

formës së prerë nga data 08.02.2008, (sipas aktgjykimit të Gjykatë së Qarkut në Prizren 
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AP.nr.7/2008 të dt.08.02.2008), të paditurit S.H. dhe I.H., janë shpallur uzurpator – pushtues të 

paligjshëm të pronës së paluajtshme dhe të njëjtëve u janë shqiptuar dënime me gjobë.  

 

Nga aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Rahovec, C.nr.203/2006 i dt.09.10.2007, është 

vërtetuar se e ëma e paditësve tani e ndjerë M.H. dhe paditësit SH. e R.H., e kanë fituar të drejtën 

e pronësisë në pronën kontestuese, kundër të paditurve Komuna e Rahovecit dhe ish NBI 

“Rahoveci” në Rahovec. 

 

Pra, në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se 

patundshmëria objekt i këtij kontesti është bashkëpronësi nga ½ e pjesë ideale të pronës, në emër 

të paditësve SH. dhe R.H., ndërsa të paditurit S.H. dhe I.H., këtë patundshmëri e kanë në 

posedim dhe shfrytëzim që nga viti 2003, në mënyrë arbitrare. 

 

Andaj, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se janë përmbush kërkesat ligjore nga neni 

193 i Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, për të vendosur si në dispozitivin e 

aktgjykimit ankimor. 

 

Pretendimet ankimore të paditurve:  Të paditurit, S.H. dhe I.H., në ankesë kanë pohuar 

se,  aktgjykimi ankimor është dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 par.2 të LPK, arsyetimi i aktgjykimit ankimor dhe dispozitivi i tij janë 

të pakuptueshëm, në kundërshtim me vet veten. 

 

Gjykata i ka vlerësuar vetëm provat e paditësve, ndërsa provat e të paditurve nuk i ka 

vlerësuar fare. 

 

Gjykata e shkallës së parë është thirr në aktgjykimin P.nr.203/2006, ndërsa në një 

paragraf tjetër përmend aktgjykimin C.nr.203/06, pra shtrohet pyetja se në rastin konkret a kem 

të bëjmë me dy vendime apo me një vendim, por herë përmendet si vendim i penales ose i 

civiles.  

 

I padituri i dytë I.H., këtë pronë e ka punuar deri tash  pa kurrfarë pengese, duke i paguar 

qira të paditurit të parë S.H.. 

  

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në aktgjykimin ankimor, 

kolegji e vlerëson të bazuar në ligj dhe të drejtë sepse ai nuk është i përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, drejtë dhe plotësisht është konstatuar 

gjendja faktike, në të cilën me rastin e vendimmarrjes, është zbatuar drejtë e drejta materiale. 

  

Paditësit, me fakte dhe prova relevante kishin provuar gjatë shqyrtimit të çështjes në 

gjykatën e shkallës së parë se patundshmëria objekt i këtij kontesti, në regjistrin kadastral për 

regjistrimin e të drejtave pronësore dhe të drejtave tjera sendore, është e regjistruar në emër të 

paditësve SH. dhe R.H., si  bashkëpronësi  nga ½ ideale e tyre.  

Baza ligjore e fitimit të të drejtës së  bashkëpronësisë së paditësve në patundshmërinë 

objekt i këtij kontesti, janë aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Rahovec C.nr. 230/86 i 

dt.17.11.1988, dhe aktvendimi i Gjykatës Komunale në Rahovec T.nr.4./2011 i dt.21.01.2011.  
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Të paditurit në mënyrë të kundërligjshme, pra pa kurrfarë marrëveshje paraprake me 

paditësit, kishin hyrë në posedim dhe shfrytëzim në patundshmërinë objekt i këtij kontesti, për 

çka me aktgjykim të formës së prerë të Gjykatës Komunale në Rahovec, P.nr.203/2006 të 

dt.09.10.2007, i ishin shpallur fajtor, për veprën penale Pushtim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme, dhe ishin gjykuar me dënim me gjobë.  

 

Kolegji, vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejt dhe plotësisht e ka konstatuar 

gjendjen faktike, në të cilën drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale nenin 93 të LPDS,  në këtë 

çështje kontestimore, kur ka vlerësuar se paditësit kanë të drejtë në mbrojtje juridike, kundër të 

paditurve si posedues me keqbesim në  patundshmërinë, objekt i këtij kontesti,  e cila është pronë 

e paditësve.  

 

Andaj, kolegji vlerëson se pretendimet ankimore të  paditurve kundër aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, ishin të pathemelta, sepse deri në përfundimin e seancës për 

shqyrtimin kryesor të  çështjes në gjykatën e shkallës së parë, e as në procedurë sipas ankesës të 

paditurit, edhe për kundër faktit se e kishin barrën e provës, nuk provuan se e kanë të drejtën e 

posedimit, në patundshmërinë objekt i këtij kontesti, sipas bazës ligjore të nenit 94 të LPDS. 

  

 Me sa u tha më lartë, Kolegji, vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni 200 i 

LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                           CA. nr.4955/2017,  dt.11.03.2020  

    

 Shënim për këshillimin dhe votimin (neni 140.1 i LPK): Aktgjykimi është marr 

unanimisht e që vërtetohet me nënshkrimin e anëtarëve dhe kryesuesit të kolegjit.  

 

Valon Totaj 

______________ 

 

Milena Ðerić  

______________                                      

 

 

                                 Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                               Gani Avdiu                                                                                                

                                                                                                                                       

 


